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Ezt az írásomat Dr. Tomka Miklós emlékének ajánlom, 

aki ezeknek a soroknak az írása közben 

2010. november 25–én váratlanul elhunyt. 

Évtizedeken át tartó barátságunk, közös eszmecseréink, 

töprengéseink – egyetértéseink és nézeteltéréseink – 

fogalmazódtak meg ebben a kis füzetben. 

Ez a dolgozat is őrizze emlékét.  
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Bevezetés

MIÉRT?...

Válságban van a kereszténység, benne minden egyház. Miért? 

Születnek és elhalnak egyházak. Miért? 

Értelmetlen, apró konfliktusok támadnak a keresztény emberek
között, amelyek megosztanak gyülekezetet, családot. Miért? 

Régi, eddig jól bevált szervezetek recsegve-ropogva szétesnek, 
maguk alá temetve sok valós értéket. Miért? 

Évszázadokig bevált tradíciók omlanak össze. Miért? 

Egyre nagyobb tömegben élünk egy adott településen, 
mégis az egyedüllét, a magányosság növekszik. Miért? 

Új, kérdező korszakba jutott a világ. A válasz az alapoknál van el-
rejtve. Növekvő ismeretünkkel nem növekedett arányosan az önisme-
retünk. Felszínes tudásunkkal nem közeledtünk, hanem inkább távolod-
tunk az igazi megismeréstől. Vissza kell mennünk a forrásig, ahogyan 
a nagy rotterdami bölcs, Erasmus mondta. Lázas keresésünknek az is 
a jele, hogy bár egy Isten van, mégis a vallások inflálódnak. Keresünk,
és értékes részleteket találunk. Tévedünk és megtévesztetünk sokszor 
akarva, akaratlanul. Ez a kis füzet nem old meg minden problémát, csak 
az a célja, hogy együttgondolkodásra indítson. 

Mi, 21. századi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy létünk, hi-
tünk, emberségünk nagy kérdései elől a fejünket homokba dugjuk, mint 
az a képzeletbeli strucc, akit üldöznek, bár a struccok életével foglalkozó 
kutatók még soha nem találtak ilyen ostoba állatot. 

Vissza kell mennünk a forrásig.
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A vallások száma gyorsan növekedik, miközben a hívő emberek szá-
ma csökken. Mennél több vallás hirdeti magát hangos propagandával, 
annál messzebb kerülünk Istentől, aki emberi létünk meghatározója. 
Mennél több vallás van, annál kevesebb a hit. Ez az értékválság nem 
csupán a vallási szervezetek hanyatlását jelenti, hanem emberi létünk-
nek, kultúránknak, erkölcsünknek belső meggyengülését is. A nem ke-
resztény vallások európai terjedése, új világhódítása is mutatja: baj van 
a kereszténységünkkel. Valamit elrontottunk.   

A kereszténység eredetileg krisztuskö-
vetést jelentett, ma a vallásfelekezetek egy 
csoportjának gyűjtőneve, azoké, akik Jézus 
Krisztusra hivatkoznak, vallásuk alapjának a 
Bibliát tartják, bár annak tanításait nem min-
denben követik. Megbotránkoznak azon, ha 

a muszlim napjában ötször imádkozik és felháborodik, ha szent könyvü-
ket a Koránt valaki gyalázza. A keresztények lassan elfelejtik azt, hogy 
Krisztus Megváltót, Messiást jelent. A magukat keresztényeknek valló 
emberek legtöbbször csak múlt időben keresztények. Sokszor mondják 
politikusok, a közélet szereplői is, hogy mi „kulturálisan” vagyunk ke-
resztények, de ezt nem gyakoroljuk. 

A vallásszociológusok ma a keresztény társadalom legnagyobb ré-
szét a „maguk módján” vallásosak közé sorolják. A Bibliát még illik is-
merni, de követni, vagy a benne elmondottak történelmi hitelét elfogadni 
nem divatos. Jó néhány Bibliát hamisító bestseller (nem árt a szó eredeti 
jelentésére figyelni: „jól eladható”) hatására, ma már intelligensnek tar-
tott szkepszissel kell gondolni a Jézusról szóló régi történetekre. 

A Bibliát még illik ismerni, 
de követni, vagy a benne 
elmondottak történelmi 
hitelét elfogadni 
nem divatos. 

Miért nem hit a vallás?

Mennél több vallás van, annál kevesebb a hit.
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„Jobb társaságokban” jószerivel ma már csak arról illik beszélni, 
hogy volt-e Jézusnak felesége, és hogy is van az a da Vinci kód. Így a 
velünk járó, élő Jézust lassan kizárjuk életünkből és elfeledjük. Esetleg 
van még vallásunk, vannak műemlék templomaink, de már régen eltűnt 
a hitünk.

Megkopott a hitünk. Olyan, mint egy sokat használt inflálódó papír-
pénz. Mi, keresztények nem bízunk abban, akiről a nevünket kaptuk. 
Posztkrisztiánusz, vagyis kereszténység utáni korban élünk, szokták 
mondogatni a bölcs társadalomkutatók, hiszen a társadalom túlnyomó 
többsége szerint - még akkor is, ha ezt nem illik nyersen kimondani - el-
avult, ma már használhatatlan eszme lett a kereszténység, amit ugyan 
múzeumi tárgyként meg kell őrizni, de a gyakorlatban nem lehet hasz-
nálni. 

Ezzel a véleménnyel szemben sokan úgy érvelnek, hogy elmondják:
a különböző vallások szervezeti élete virágzik, szavuknak súlya van a 
politikában és a közéletben. Minden valamirevaló társadalom arra tö-
rekszik, hogy az egyházak létét jogilag, anyagilag biztosítsa. Nem az 
egyház, mint szervezet kopott meg. A műemlék templomokat gondosan 
restauráljuk, még akkor is, ha alig-alig téved be hívő ember a falaik közé, 
mert már inkább turista látványosság, mint Isten háza. De, ha a benne 
összegyülekezettek hite is megkopik, pénzügyi támogatásokkal, szer-
vezeti fegyelemmel, kulturális, szociológiai eszközökkel sem lehet azt 
újrafényesíteni. Ma a hatalomtól duzzadó, 
virágzó egyházszervezetekben megkopott 
hitű emberek milliói vannak, akik maguk 
sem hiszik azt, amiről nevezik magukat. Ez 
a posztkrisztiánus állapot.

A mindennapi szóhasználatunkban a hi-
tet és a vallást eredeti tartalmától eltérően 
használjuk. Pedig a hit nem hiedelem. Nem a tudás, de nem is a tudás 
ellentéte. A hit nem ösztön, de nem is ösztöneink ellen való. A hit – biza-
lom, ami az embernek az egyik legegyedibb, a többi élőlénytől eltérő le-
hetősége. Nem materiális valóság, ami megmérhető, de valós jelenléte 
nélkül az életünk szegényebb, értelmetlenebb lesz. 

Nem az egyház - mint 
szervezet - kopott meg, 
hanem a benne össze-
gyülekezettek hite, akik 
maguk sem hiszik azt, 
amiről nevezik magukat.
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A hit nem csupán múló érzés, vagy egy olyan szubjektív állapot, amit 
könnyen ki lehet aludni. Az egész, mind a materiális, mind pedig a spiri-
tuális létünket meghatározó valóság. Már a Biblia is így beszélt róla: „A 
hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok lé-
téről való meggyőződés.” (Zsid 11:1). A mai emberek a hitet legtöbbször 
az elhívéssel azonosítják, pontosabban olyan elméletek elfogadásával, 
amit bizonyítani nem lehet. Ezért illik szkeptikusan fogadni. Pedig igazi 
hit nincsen bizonyosság, meggyőződés nélkül. Ugyanakkor a hit még 
nem tapasztalás, hanem reménység és bizalom, ami tapasztalás által 
válik meggyőződéssé. Nem tud az az ember hinni, aki nem reményke-
dik. Nem tud az reménykedni, aki soha nem tapasztalja a reménylett 
dolgok valóságát.

De mi a hit tárgya? Miben hiszünk? Ma is sok keresztény ember ab-
ban akar hinni, amit szeretne, amit igaznak és jogosnak tart. Ezért van 
az, hogy az egyháztörténelem a dogmák és a különböző egymásnak 
feszülő igazságok háborúja. Ez ad lehetőséget arra, hogy elvi alapon 
lépjük át a szeretet nagy parancsát. Így a hit nem összeköt, hanem el-
választ. Ez az igazsággal való kapcsolatunkat is eltorzítja. Egyrészt azt 
kezdjük hinni, hogy sok egymásnak feszülő, egymásnak ellentmondó 
igazság létezhet. Ez a vulgáris pluralizmus. Mások meg azt kezdik val-
lani, hogy az igazság kisajátítható, privatizálható. Ezért lehet például 
„megkülönböztető” igazságról beszélni, ami csak egy szűk szekta ma-
gántulajdona. Ez a fundamentalizmus. Mindkettő a hit félreértése, ami 

oda vezet, hogy újra meg újra felvetjük magunk-
ban a kérdést: egyáltalán van értelme a hitnek? 
Hiszen minden ember hisz valamiben, legyen 
hát a hite szerint - mondjuk. Azt gondoljuk, hogy 
a hit az jön magától, fontos, hogy az értelmünk 
ellenőrzése alatt működjön. Sokak szerint a hi-
tek ütközése nem más, mint világunk tragédiája. 
Nincs szükség hitre, elég a józan értelem. De hit 
nélkül sivár lesz az életünk.

A vallás valaminek a megvallása. Hit nélkül 
értelmetlen, de ez a hit több, mint elhívés. 

Ma is sok keresztény 
ember abban akar 
hinni, amit szeretne, 
amit igaznak és 
jogosnak tart. 
Ez ad lehetőséget 
arra, hogy elvi 
alapon lépjük át 
a szeretet nagy 
parancsát.  
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A Biblia arra tanít: „ahogyan a test halott lélek nélkül, ugyanúgy a hit 
is halott cselekedetek nélkül” (Jak 2:26). 

A hit tehát valaminek a megvallása szóval és élettel. Viszont a keresz-
tény ember nem egyszerűen egy isteni parancs végrehajtója, hanem Va-
lakinek a tanítványa, követője, aki megígérte, hogy velünk marad a világ 
végezetéig (Mt 28:20). Ezért nem valamiben hisz, hanem Valakiben, aki 
a kezdet és a vég. Ő áll az életem elején, és ő áll meg utoljára porom 
felett. Ezért hitünk nem hiedelem, hanem gyakorlati krisztuskövetés. 

Ha ez megszűnik, vagy rövidzárlatos lesz a „vallás”, mint felekezet, a 
szervezet halódni kezd, mert „a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott 
önmagában” (Jak 2:17). A kereszténység annak a naponkénti megvallá-
sa, hogy mit jelent az én számomra Krisztus.

Hit nélkül nincsen élő vallás, de vallás nélkül a hit is halott önma-
gában. Nincs üdvözítő vallási szervezet, de a hit, mivel Istennel való 
közösségen alapszik, közösséget teremt az emberek között is. 

A hitet nem születésekor kapja az ember, hanem az újjászületés nyo-
mán ébred fel a szívben. Ezért Jézusnak nincsenek unokái meg déd-
unokái, csak gyermekei vannak. 

Csak úgy él a hit, ha szóval és cselekedettel naponta készek vagyunk 
megvallani azt, amit hiszünk. A hitet nem birtokolhatja egy szuper vallási 
hatalom, csak az egyén bízhat Istenben, pontosabban egyénileg kell 
észrevennünk azt, hogy Isten bízik bennünk, és mindent elkövet azért, 
hogy a mi bizodalmunk, hitünk találkozzon az ő hitével mibennünk.  Erről 
a találkozásról vall a vallás.  
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Miért változik a vallás?

Isten hívását újra és újra meg kell hallani.

A változás az élet alaptulajdonsága. Ami nem adaptálódik a környe-
zethez, az megsemmisül, átlép felette az élet. Ami él, az születik, megújul 
vagy meghal. Ha hisszük, hogy az egyház Krisztus teste, akkor élő orga-
nizmusként (nem pedig halott organizációként!) kell vizsgálnunk. 

Ezért, ha a vallás él – változik. Benne van 
egy állandó elem: Isten, akiben hiszünk, bí-
zunk. Ez a hit a változó világ körülményei kö-
zött újra és újra megszületik, de másként és 
másként valljuk meg hitünket. Módunk van 
hinni úgy, mint Ábrahám hitt, de hitünket a vál-
tozó világ, változó körülményei között másként 
valljuk meg. 

A Biblia Ábrahámot mondja a „hívők atyjának”. Amikor meghallotta 
Isten hívását – elindult. Nem szervezetet hozott létre, hanem engedel-
mesen, organikusan beépült Isten tervébe. Megváltozott az élete. A ta-
nítványok, amikor Jézus elhívta őket, nem tagsági igazolványt váltottak a 
keresztények induló mozgalmába, hanem követni kezdték Jézust, és egy 
organikus közösséget alkottak. Ezt nevezi a Szentírás testnek. 

Isten hívását újra és újra meg kell hallani. Ő nemcsak a kezdet kez-
detén szólt, hanem ma is hív, és engedelmeskedni is újra kell tanulni. A 
kereszténység megújulása Isten újra meghallott üzenetéből táplálkozik.

Isten megszólító szava nem egy filozófiai rendszer alapdokumentuma,
hanem Isten ma is élő és ható Igéje. A keresztény közösségekbe betör a 
mai élet ezer és ezer gondja. Mi is kiúttalannak látjuk sokszor helyzetün-
ket. Ekkor újra megszólít minket Isten Igéjén keresztül, és új útra állít. Ez 
nem a régi elhagyása, hanem annak továbbfolytatása, ami az evangéli-

A kereszténység 
megújulása Isten újra 
meghallott üzenetéből 
táplálkozik. 
Isten nemcsak a kezdet 
kezdetén szólt, hanem 
ma is hív. 
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um, a Szentírás újra megértéséből ered. Nem az egyház szükségszerűen 
kialakuló szervezete az egyház, hanem a tagok élő, Krisztusban elnyert 
közössége. Az egyház szervezete csak a test ruhája, ami elrongyolódhat, 
bepiszkolódhat, alkalmatlan lehet a viselésre. Az, aki élő kapcsolatban 
van az egyház urával, Jézus Krisztussal, Isten kinyilatkoztatott Igéjében 
megtalálja a mai ember mai kérdéseire a mai választ, vagyis bibliai szóval 
a „jelenvaló igazságot” (2Pt 1,12).

Így változik az egyház. Nem az egysége, egyetemessége törik szét, 
hanem az élet új kérdéseire keresi és találja meg az élő organizmus a mai 
feleletet. Ennek a válaszkeresésnek van egy intellektuális, egy spirituális 
és egy organizációs szakasza. Az egyház elerőtlenedésének okát először 
az Ige mérlegén vizsgálva kell intellektuálisan megérteni. Ebben a kereső 
fázisban régi, elhanyagolt vagy félreértett igazságok kezdenek új fényben 
ragyogni. 

Ez történt az első keresztények idején is, akik az Ószövetség ígéretei-
nek újra megértése alapján ismerték fel Krisztust. Luther is így ismerte fel 
a hit általi megigazulás jelentőségét, amit Pál levelei fejtettek ki. 

A szabadegyházi mozgalmak is így fedezték fel újra a Szentírásból 
a hitvalló keresztség lényegét. Ezek olyan igazságok voltak, amelyek a 
kortársak számára a kor égető kérdései közepette eligazítást, megoldást 
jelentettek.  

A zsidókból lett kereszténységet ez vezette ki 
a Róma ellenes politikai messianizmus csapdájá-
ból, a 16. századi embereket a megvásárolható 
üdvösség kísértéséből, vagy a 18-19. századi ke-
resztényeket ez erősítette meg a személyes dön-
tésen alapuló hit megvallásában. 

A megoldás keresése új spiritualitást, új lel-
kületet szül. A megoldás keresése megerősíti a 
kapcsolatot Istennel és a megoldást kereső gyü-
lekezettel. A test spirituálisan is elkezd működni. 
Jézus jelenlétének valósága jobban látható lesz.

Ez a lelki megújulás aktivizálja az élő organizmust. A passzív tagok 
megújulnak. 

Így változik az egyház. 
Nem az egysége, 
egyetemessége törik 
szét, hanem az élet új 
kérdéseire keresi és 
találja meg az élő 
organizmus a mai 
feleletet.
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Az új spiritualitás nem vezet szükségszerűen szakadáshoz. Ha a régi 
kész megújulni, akkor nem jön létre új felekezet, nem törik meg a szerve-
zet egysége sem, de ha a szervezet ellenáll, a törés elkerülhetetlen.  

Az organizációs megújulás mindig másodlagos. Az első keresztények 
is a jeruzsálemi templomban, majd a zsinagógákban kezdték munkájukat. 
Először nem intézményt, szervezetet teremtettek, hanem csak a közös 
munka, a testvéri együttlét szüksége hívta létre a gyülekezetek szerve-
zetét. 

Luther és a reformátorok sem akartak új, más egyházat alapítani, ha-
nem a meglévőt akarták megújítani, reformálni. Ugyanígy volt ez a kü-
lönböző ébredési mozgalmakból elinduló szabadegyházi közösségek 
életében is. Az új, reformációs felismerésekből induló egyházak nem 
szervezeti, hanem gyakorlati változást, megújult hitet és a belőle eredő 
vallásosságot akarják.       

A gombamód szaporodó vallási mozgalmak legtöbbje, ma nem ezen 
a nyomon jár. Ha a létüket a történelmet formáló Isten nem igazolja, ele-
nyésznek, semmibe omlanak, mint ahogyan ez sok más emberi erőfe-
szítéssel létrehozott szervezetnél is történni szokott. Az igazi változás ott 
történik, ahol olyan Igére figyelő, engedelmes emberek vannak, akik bát-
rak arra, hogy tovább lépjenek és a régi Igét újra megértsék, és a felismert 
igazságot engedelmesen kövessék.                                  
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Miért alakulnak ki konfliktusok az egyházban?

A reformátorok az élő Krisztust, és benne az élet lehetőségét fedezték fel.

Amióta a kereszténység létezik, azóta van konfliktus az egyházban.
Jézus is azt tanította, hogy „Lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek” 
(Lk 17:1). A változás az egyházon belül és kívül egyaránt törvényszerűen 
konfliktusokkal jár. Ennek is megvan a történeti modellje, amit legjobban a
reformáció történetileg jól ismert folyamatával lehet szemléltetni.  

 A reformáció nem Luther Márton „találmánya”, hanem a 16. szá-
zad elején már több mint egy évszázados múlttal rendelkező sürgető kö-
vetelmény volt. Ezt rengeteg részlettanulmány és egyháztörténeti mono-
gráfia is bizonyítja.

Az egyházi közállapotokat és a korabeli emberek gondolkodását jól 
tükrözi egy levél, ami éppen hatvan esztendővel a wittenbergi zászlóbon-
tás előtt íródott egy frissen felszentelt bíboroshoz: 

„Csupán az aggaszt, hogy éppen e mostani korban jöttél, amikor az 
apostoli szék összedőlni látszik…(A pápa) úgy tűnik, megveti és kiszipo-
lyozza nemzetünket. … Az egyházi hivatalokat már nem azok kapják, akik 
megszolgáltak, hanem azok, akik a legtöbbet kínálnak érte. S, hogy pénz-
hez jussanak, napra nap új búcsúcédulákkal állnak elő. A római szék ezer 
meg ezer módot gondol ki, hogy – mintha legalább is barbárok volnánk 
– pénzt csikarjon ki tőlünk. … Hanem, most már a legjobbak is felriadtak 
álmodozásaikból, és azon kezdték törni a fejüket, miképpen orvosolhat-
nák e rajtunk esett méltatlanságot. Úgy határoztak, hogy lerázzák az igát 
és visszaszerzik a régi szabadságot. A római kúria keservesen megfizet
majd, ha a fejedelmek megcselekszik, amit kigondoltak…” 

A levél, amiből ezt a néhány mondatot idéztük, egy szerencsekívá-
nat, amit a mainzi udvarból írt egy klerikus hivatalnok nem másnak, mint 
Enea Silvio Piccolomininek (1405-1464), a későbbi II. Pál pápának, egy 
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évvel a pápává választása előtt. Ez az önkritikus hang nem volt egye-
di jelenség a 15-16. század fordulóján. Csak a mindössze 21 hónapig 
uralkodó ( 1522. január 9. – 1523. szeptember 14.)  VI. Hadrián pápa az 
1523. január 3-án, a nürnbergi birodalmi gyűlésen – legátusa Francesco 
Chieregatti révén – őszinte önkritikát gyakorolt elődei nevében is, amikor 
kijelentette: „szintén elismerjük, hogy Isten az emberek, és különösen a 
papok és a főpapok, bűnei miatt engedi meg, hogy mindez bekövetkezzék 
az egyházban. Jól tudjuk, hogy a Szentszéknél is évek óta sajnálatos do-
log történt meg: visszaélések a lelki dolgokban, az Isten parancsolatainak 
áthágása, úgyszólván minden megromlott. Ezért hát ne csodálkozzunk, 
ha a kór átterjedt a fejtől a tagokra, a pápáktól a főpapokra. Mi mind-
nyájan, főpapok és egyházi személyek, letértünk a helyes útról és nagy 
idő óta nem akad köztünk egy sem, aki a jót cselekednék. … Minden 
igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a római udvart, melyből talán a baj 
szerteárad, megreformáljuk. Így legalább onnan indul ki a gyógyulás, ahol 
a baj elkezdődött. Annál is inkább kötelezve érezzük magunkat erre, mert 
az egész világ óhajtja az ilyen irányú reformokat.” 

Luther Márton nem akart élete során új egyházat alapítani, szerin-
te az egyház egy és oszthatatlan, hiszen Jézus Krisztus teste. A causa 
reformationis ügye a 15. században nem az egyház széttördelésére irá-
nyult, inkább a széttördelt egyház felelevenítésére, megépítésére. Általá-
nos óhaj volt a fő és a tagok megújítása. A búcsúról írott 95 tétel magya-
rázatának befejező részében, amely Luther első nagy, nyomtatásban is 
megjelent műve, ezt írja: „Az egyháznak szüksége van a reformációra. Ez 
azonban nem lehet egyetlen ember dolga, sem a pápáé, sem a bíboroso-
ké, - ezt az utolsó zsinat már bebizonyította -, hanem az egész földkerek-
ségé, sőt egyedül Istené. S ennek a reformációnak az idejét egyedül az 
ismeri, aki az időt teremtette”.  

Luther és reformátor társai szerint a reformáció nem egy egyedi ese-
mény, hanem egy állandó folyamat. Ecclesia semper reformanda – hang-
zott a jelszó. Az egyházat szüntelenül meg kell újítani. Erre az egyház 
története során mindig igény volt, ezért a reformátorok szellemében nem 
tekinthetjük ezt az egyháztörténetileg jelentős fordulatot „a” reformáci-
ónak, hanem egy olyan fordulatnak, amikor az egyház rádöbbent arra, 
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hogy egészséges életfolyamatainak fenntartása érdekében szüntelenül 
reformálódnia kell. Erre az egyháznak meg van Isten Lelke által a képes-
sége és ez a Krisztustól kapott feladata is. A reformáció tulajdonképpen 
nem más, mint az alapok felől végiggondolni a keresztény ember mai kér-
déseire Isten élő és ható Igéje által adott mai válaszokat. 

Egyrészt vissza kell térni a forrásokhoz, másrészt a mai élet mércéjévé 
kell tenni Jézus Krisztus Igéjét. A reformáció nem újítás, hanem megújítás. 
Valami régen jónak, - ami deformálódott - a visszaállítása, reformációja.

Ezt a szüntelenül újratermelődő folyamatot val-
lás fenomenológiailag modellezni lehet. A reformáció 
mindig az alapok újragondolásából születik. A ke-
reszténység úgy született meg a zsidóságból, hogy 
a Messiásra utaló prófétai igét az apostolok, Krisztus 
megváltói művének a fényében újragondolták. A 16. 
századi reformáció – Erasmus tanácsát követve (ad 
fontes) visszanyúlik az Íráshoz, és annak a mérlegére 
teszi a kereszténységet. „Az egyház a gyermeke az 
Igének, nem pedig annak anyja. Az egyház születik 
az Igéből. Ahol tehát az Ige veszendőbe megy, ott 
nincsen többé egyház” – tanította Luther. Ez egyben 
válasz is volt a kor kihívásaira. 

Az őskereszténység esetében azt kellett eldönteni a tanítványoknak, 
hogy a globalizálódó római világban készek-e az evangéliumot világtáv-
latokban hirdetni. A reformáció idején pedig azt, hogy a humanizmus ki-
hívásaira felelve, hűségesek maradnak-e a bibliai alapokhoz, vagy sem. 
Ez az alapkérdés volt az elsődleges. Ennek nyomán, ebből tovább építve 
alakul ki egy, ennek a reformációs felismerésnek megfelelő, dogmatikai, 
tanítási, dogmatikai rendszer, egy ennek megfelelő spiritualitás és végül 
egy, a reformációs felismerést követni képes organizációs rend.

Ami él, az változik, megújul, elöregszik, születik, meghal. Ha a reformá-
ciót nem egy egyszeri történeti eseményként akarjuk megérteni, akkor az 
élet alapvető jelenségei felől kell megértenünk működési mechanizmusát. 

A reformáció 
tulajdonképpen 
nem más, mint 
az alapok felől 
végiggondolni a 
keresztény ember 
mai kérdéseire 
Isten élő és ható 
Igéje által adott 
mai válaszokat. 
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Ezt így foglalhatjuk össze:

A KOR KIHIVÁSA
!

    spirituális válasz    -----       egyház     -----    intellektuális válasz
!

organizációs válasz

Luther döntése a reformáció intellektuális válasza a kor kihívására : a 
teológia előbbre való a filozófiánál. Már 1515-16-ban, a Római levél ma-
gyarázata közben arra hívta fel a figyelmet, hogy a skolasztikus filozófiá-
val vigyázni kell. „Azt hiszem adósa vagyok ezzel az Úrnak, és neki enge-
delmeskedem, amikor a filozófia ellen beszélek, és a Szentírást veszem
védelmembe.  Mert olyasvalaki, akit nem saját tapasztalatai ébresztettek 
rá erre, nem merné megtenni, vagy ha igen, nem volna hitele. Én azon-
ban sok éve tépelődöm ezen, és nagy tapasztalat és számos beszélge-
tés után jutottam arra, hogy hiábavaló és ártalmas dolog filozófiát tanulni.
… Ahogyan az ember a rossz tulajdonságokat megtanulja ártalmatlanná 
tenni, a tévedéseket pedig belátja, hogy túlléphessen rajtuk, és megsza-
badulhasson tőlük, úgy kell ezeket is elvetniük, vagy legfeljebb csak azért 
megtanulnunk, hogy tudjunk azoknak a nyelvén beszélni, akikkel szót kell 
értenünk. Mert másféle stúdiumok ideje jött most el, és Jézus Krisztusra, 
a Megfeszítettre kell figyelnünk.”  

Erre az alapvető döntésre épül fel a jellegzetes lutheri Ige-teológia, 
melynek középpontja a hit általi megigazulás. Ez az az alapvető hitbeli 
felismerés, amire a protestáns rendszeres teológia felépül.

A reformáció új spiritualitást is hozott, ami erre a hitbeli felismerésre 
épült. A hit és a cselekedetek viszonyát másként látta, mint a középkor. 
Luther szerint először az embernek kell megigazulnia, hogy azután igaz 
módon cselekedhessen, vagy ahogyan Luther ismételgeti fáradhatatla-
nul: a fán terem a gyümölcs és nem a gyümölcsön a fa, mint ahogyan 
a skolasztikusok sokszor elgondolták. A lutheri új spiritualitás alapja: „A 
hit abban tér el a szeretettől, hogy a hit a személyre, a szeretet pedig a 
cselekedetre vonatkozik. A hit eltapossa a bűnt, kedvessé teszi és meg-



17MI É RT  VA N  A N N Y I F É L E  VA L L Á S?

igazítja az embert. Miután pedig az ember kedves és igaz lett, a Szentlé-
lek megajándékozza őt szeretettel, hogy szívesen cselekedje a jót.” Ezt 
röviden, tömören így fogalmazta meg: „A hit tehát a cselekvő, s a szeretet 
a cselekedet.” 

A reformáció új intellektuális felismerései és az új spiritualitás új orga-
nizációs rendet alakított ki, a lutheri reformáció dinamikus egyházfogal-
mát. Az egyház ott van, ahol az Ige megszólal. Ezt az Ágostai hitvallás 
apológiája (1530) így foglalja össze: „Az egyház azonban nem pusztán 
külső dolgokban és szertartásokban megnyilvánuló közösség, mint egyéb 
emberi közösségek, hanem elsősorban a hitnek és a Szentléleknek szív-
beli közössége: ennek azonban vannak külső ismertető jegyei is, neve-
zetesen az evangéliumnak tiszta tanítása és a szentségeknek Krisztus 

evangéliumával megegyező kiszolgáltatása.” Erre 
a dinamikus egyházfogalomra épül a reformáció 
egyházainak a középkori centrális szervezettől 
gyökeresen eltérő másféle organizációja.

A reformáció lényege az élő és ma is ható Ige 
felfedezése volt.  A keresztények mindig beszél-
tek és prédikáltak a Bibliából, igyekeztek abból 
meghatározni hitük tartalmát. A reformáció idején 

mégis valami új, korábban nem tapasztalt következett be. A késő közép-
kor kilátástalanságában úgy érezték az emberek, hogy az Igéből valaki 
megszólította őket, valaki kijelentette magát, ebben a valakiben bízni le-
het, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ember keresztény, vagyis Krisz-
tust követő tudjon maradni. A reformátorok az élő Krisztust és benne az 
élet lehetőségét fedezték fel. Arra döbbentek rá, hogy nincs más út, mint 
az, hogy a régi Ige kegyelemből hit által megelevenedjen a mindenna-
pokban. 

A hitnek ez az újfajta megértése három gondolat köré csoportosítható. 
Az egyik az, hogy az ember a saját erőfeszítéseivel nem tud igazzá lenni, 
hanem csak egyedül kegyelemből, Krisztus üdvözítő munkájába vetett hit 
által, és nem a mi részünkről meglévő bármilyen érdem szerint lehet Isten 
gyermeke. Nincsenek érdemszerző cselekedeteink, de ha a hitünk való-
ságos, akkor életünket átalakító erővé válik. 

Az egyház ott van,
ahol az Ige megszólal.
Az egyház elsősorban
a hitnek és 
a Szentléleknek 
szívbéli közössége.
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A második gondolatkör a solus, sola latin szó köré csoportosítható, 
aminek jelentése egyedül, egyetlen. A reformáció azt hirdette, hogy egye-
dül Krisztusért, egyedül a Szentírás mércéje szerint járva, egyedül hit ál-
tal, egyedül kegyelemből miénk az üdvösség. Ez a négy alapelv egymást 
átjárja, átfedi. Egymással dinamikus kölcsönhatásban vannak, és egyiket 
sem lehet nélkülözni.

A reformáció harmadik nagy gondolatköre Krisztus misztériuma és 
az abban való részesedés. Luther felismerését Kálvin a megszenteltetés 
hangsúlyozásával vitte tovább. Ennek megvalósulása Kálvin látása sze-
rint, csak a Krisztusban való részesedés alapján valósulhat meg. Krisztus 
e szerint nemcsak Isten előtti helyzetünket, hanem belső világunkat, sőt 
egész egzisztenciánkat érinti és megújítja. E nélkül a belső egyesülés 
nélkül, ami egyedül a Szentlélek munkája által jöhet létre, nem lehet igazi 
keresztény életről beszélni.
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Mi történt a felvilágosodás után?

A vallás ellenőrzése alól felszabadult a világ.

A reformátori örökség akkor dőlt össze, amikor a felvilágosodás az 
európai gondolkodás trónjára ült. Descartes-sel, a filozófiai gondolkodás
szekularizációjával kezdődött el ez a nagy történeti folyamat. „Cogito ergo 
sum” – gondolkodom, tehát vagyok, hirdette a jeles filozófus. A gondolko-
dás, a gondolkodó ember lett a lét elsődleges meghatározója. A gondolko-
dó ember indult el Isten és a lét titkainak felfedezésére, mert úgy gondolta, 
hogy Isten szava a Szentírás ehhez nem elég. A vallás ellenőrzése alól 
felszabadult a világ. A hitből a tudás meghosszabbított, de elbizonytalaní-
tott karja lett. A 18. század hetvenes éveitől kezdve indul meg egy, a vallá-
sos életben máig nyomon követhető szekularizációs folyamat, ami a népi 
vallásosságot sem hagyja érintetlenül. Lényegében ez a kereszténység 
korábbi hitének, a reformáció hármas örökségének a megkérdőjelezését 
jelentette. Megváltozik a vallás, a hit tartalma. 

Révész Imre rövid egyháztörténeti összefoglalásában ezt öt idegen 
szóval jellemzi: racionalizmus, moralizmus, optimizmus, utilitarizmus és 
naturalizmus. Vizsgáljuk meg, hogy ez az öt alapelv hogyan járult hozzá 
a reformáció örökségének elveszítéséhez, aminek végeredménye lett a 
megkopott hitünk.

A hitet nem lehet bezárni a ráció szűk kalitkájába, hiszen ebbe a bör-
tönbe Isten nem fér bele. A hitünk nem más, mint vallomás a minden-
napin túlérő, kiszámíthatatlan és mégis biztosról. A racionalizmus az ész 
ellenőrzése alá akarta vonni az egész életet, a hitet is. Azt tanította, hogy 
ami nem gondolható el, az hihetetlen. Nem tagadta Istent, csak a ráció 
ellenőrzése alá akarta vonni a vele szerzett élményeket. A hit a tudás el-
lentéte lett. Nem tűnt el, csak a szárnyait elveszítette. Mindennapi életünk 
irracionális támasza veszett el, mivel elfelejtettük, hogy Istennek száz útja 
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van ott is, ahol mi egyet sem látunk. De a tudásnak a butaság az ellentéte, 
nem a hit. A hit ellentéte a hitetlenség. Az ésszel ellenőrzött hit, fából vas-
karika. A hit a fel nem fogható, ki nem ismerhető Istenbe vetett bizalom. 
Nem a kutató értelem munkáját függeszti fel, hanem ezt világítja meg, 
vezeti el egy más, az oki-okozati világ feletti dimenzióba. A racionalizált 
hit a hit tárgyába akar bízni, a cselekvő, személyesen jelenlévő alany he-
lyett. Ezért a racionalista teológiába nem férnek bele a csodák. Nem le-
het módszereivel Jézus életének titkát megismerni. Aki a ráció rabságába 
akarja hajtani az evangéliumot, az elveszíti a hit lényegét: a spirituális és 
a racionális találkozásának harmóniáját „a nem látott dolgok létéről való 
meggyőződést.” (Zsid 11, 1) Beáll a modern ember spirituális vaksága. 

Az egyház csak vallástudományi jelenség lesz és nem 
lelki közösség. 

A teológia ideológiává lesz, a hihetetlent elhitetni 
akaró manipulációs eszközzé. A tradícióból - ami régen 
élt eleink máig élő hite - tradicionalizmus lesz, vagyis 
élő emberek halódó, vagy meghalt hite. Az élő Jézus 
követése helyett csak visszaemlékezünk egy hajdan 
volt, bizonytalan létű vallásalapítóra, akit Jézus Krisz-
tusnak hívunk. Ez a hit halála.

De akkor mire jó a vallás? – tette fel a kérdést a fel-
világosodás eszméit követő ember. A válasz az volt: a 
vallás csupán morális szabályozórendszer. Megtanítja 

a racionalizmus magaslati levegőjét nehezen tűrő embert erkölcsösnek 
lenni. A vallásnak az a feladata, hogy megtanítsa az embereket arra, hogy 
az ideális társadalom rendjét fenntartani képes emberek legyenek körü-
löttünk. 

Mikor gyerek voltam, a hittannak hit-és erkölcstan volt a neve. Ma is 
sokszor hallom öregebb kortársaimtól: írassuk be a gyerekeket hittanra, 
hogy tanuljanak egy kis erkölcsöt. A józan ész parancsa, a jó cselekvése, 
amihez elegendő az, hogy belássuk, hogy mi a jó. Ezért meg kell tanítani az 
embereket a jóra, és akkor felépíthetjük emberi erőfeszítéseink végső célját, 
azt az igazságos világot, amit Jézus a nagy erkölcstanító, Isten országának 
mondott. Ez lesz a morálisan megtervezett Isten nélküli Isten-országa.

Aki a ráció 
rabságába 
akarja hajtani 
az evangéliumot, 
az elveszíti a hit 
lényegét: 
a spirituális 
és a racionális 
találkozásának 
harmóniáját.
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Úgy a racionalitás, mint a moralitás álmának ellene mondott a történe-
lem valósága. Az emberiség múltjának az egyik legirracionálisabb száza-
da az elmúlt huszadik század tengernyi terrorjával, amelyik mind az ész-
szerű világ megteremtésének álmából indult el. Az emberiség történelme 
során még soha nem szembesült ennyire az irracionális rosszal, mint a 
mögöttünk hagyott évszázadban. 

A felvilágosodás harmadik nagy eszméje az optimizmus volt. A felvi-
lágosodás eszméjének megalapítói azt tanították, hogy az ember ere-
dendően jó. A rossz csak elmaradottság, tudatlanság, primitívség, amit 
neveléssel, képzéssel fel lehet számolni és akkor elmondhatjuk, hogy itt 
van már a Kánaán, ahogyan Petőfi ezt jövendölte. Ebben a rendszerben
a Biblia bűnfogalmának nem sok része maradt. A bűn csupán hibás lépés, 
amit racionális úton kezelni lehet. Jogi, gazdasági, politikai eszközökkel 
ki lehet küszöbölni. Ezért bűnös hajlamról, eredendő bűnről beszélni pri-
mitívség.  

Ezt támogatta az evolúció tanítása is, amely nemcsak minden élőt ere-
deztetett egyetlen, véletlen létrejött őstől, elméleti sorrendbe rendezve a 
növényeket és az állatokat. A hiányzó láncszemeket évmilliókkal pótolta. 
Az evolúciós szemlélet legrombolóbb hatása abban volt, hogy elhitette 
a világgal, hogy jól szervezett központi irányítással lehetőség van a fo-
lyamatos javulásra. Ezért a lemondás, a keresztény aszkézis értelmetlen 
primitívség. 

A felvilágosodás eszméit követő teológusok szerint a Bibliának az a 
tanítása, hogy a bűn tönkreteszi Isten teremtett világát, pesszimista ókori 
mítosz csupán. Nincs apokaliptikus küzdelem Isten és a Sátán között, 
a Jelenések könyve csak egy ábránd, vallásos fantasztikus irat, fikció.
Az Istentől előre kijelentett törvényszerűségeket mesének, ókori vallásos 
legendának tekintették a teológusok is, és közben a reális remény veszett 
el, ami eddig a kereszténység igazi, életformáló ereje volt. Mai világunk-
ban ennek az optimista álomnak az összeomlását éljük át.

A negyedik eszme, amit a felvilágosodás az emberek gondolkodásába 
csempészett, az utilitarizmus, vagyis a haszonelvűség. Az az értékes, ami 
hasznos. A hasznot állandóan keresni kell, ezért kell a világ berendezését 
állandóan reformálni. A világot uralmunk alá kell hajtani a haszonelvűség 
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szempontjai alapján. Ezért jöttek létre a természetes biológiai környeze-
tet tönkretevő monokulturális termelési rendszerek, ezért születtek olyan 
őrült tervek, amelyek a világot a pillanatnyi emberi haszon képére és ha-
sonlatosságára akarták formálni. Ez a gondolkodási mód ma minden kör-
nyezeti problémánk, tragédiánk forrása. Az együttélés harmóniája szerint, 
amit a teremtéskor a művelni és az őrizni kettős parancsával (1Móz 2:15) 
biztosított Isten, mi egy okosabb, hasznosabbnak látszó evolucionista 
gondolkodással álltunk elő. Közben lassan kiderült, hogy önzésünk tönk-
reteszi Isten szépnek és jónak teremtett világát. A haszon mindig az önző 
ember egyéni haszna és nem a teremtett világ egymáshoz simuló harmó-
niája, termé-szetes rendje. 

A különböző eszméktől, ideológiáktól befolyásolt politikai rendszerek 
megpróbálták manipulálni a hitet, a hívő emberek közösségét. Az lett az 
alapkérdés, hogy mire jó és mennyit ér a hit? Így lassan feledésbe merült, 
hogy a spirituális értékeket nem lehet pénzzel, statisztikával és különböző 
hasznossági mutatókkal mérni. 

A felvilágosodás eszmerendszerének talán a legszimpatikusabb ele-
me a természethez való visszatérés eszménye volt. Ezt hívjuk naturaliz-
musnak. Ez a felvilágosodás ötödik jellemzője. A civilizáció mellékhatása-
ként az emberek egyre messzebb kerültek a természetestől. A gyorsuló 
közlekedési eszközök, az információáramlás, a világítás modernizálódá-
sa mind-mind döntően befolyásolták az emberek életét. Az ember egyre 
messzebb került Isten teremtett világától. Ezért a természetbe való visz-
szatérés eszménye hasznos gondolatnak mutatkozott. De a természet, a 
Biblia tanítása szerint, már nemcsak a Teremtő keze nyomát viseli magán, 
hanem a bűn rontását is. Nem biztos, hogy minden természetes jó. Nem 
biztos, hogy a természetben minden tökéletes. A Biblia szerint, a termé-
szetet pusztító embert megbünteti az Isten (Jel 11:18) éppen úgy, mint 
azokat, akik úgy fordulnak szembe a „művelni és őrizni” paranccsal , hogy 
hiábavalóságot, vagyis bálványt csinálnak belőle. Ezért a világ nem a hó-
dító embert, hanem Isten fiait várja.

Ezekkel a világból jövő kihívásokkal vették fel a küzdelmet azok a ki-
sebb vallásfelekezetek, amelyekből a mai szabadegyházak kinőttek. Vol-
tak a 18-19. században olyan emberek, akik megpróbáltak visszamenni 
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az alaphoz, a Bibliához. Megpróbálták megkeresni Isten örökkévaló evan-
géliumának mai tartalmát úgy, mint a mai ember mai kérdésére a választ. 
Mivel az egyház az egyre jobban szekularizálódó 
világ kegyeit kereste, megpróbálta hatalmi eszkö-
zökkel kivetni magából ezeket az ébredési mozgal-
makat, akik a személyes hit megvallásához kötötték 
vallásukat. Ezért lett általános körükben a felnőtt kor-
ban gyakorolt hitvalló keresztség.   

A 21. század elejére a felvilágosodásnak mind 
az öt nagy álma meghiúsult. Egyre irracionálisabb 
korban élünk, egyre nő a világban a morális vál-
ság. Egyre nehezebb optimistának maradni, hiszen 
a hasznosat egyre kevésbé látjuk és a természet-
rombolásnak olyan fokára jutottunk, hogy képesek 
vagyunk önös érdekeinkért Isten szép világát tönk-
retenni. Közben meg egyre kopik a hitünk a teremtő, 
gondviselő, a világot még ma is kezében tartó Istenben. 
Olyan keresztények lettünk, akik csak akkor fordulnak teremtő Urukhoz, 
amikor beáll a teljes csőd, a „jaj, Istenem” helyzet. 

Jól emlékezem a második világháborúra. Ha megszólalt a riadó, ami 
Szombathelyen 1944-45-ben gyakori volt, indultunk a pincébe. Mindenki-
nek meg volt a kijelölt helye. Nem a városközpontban laktunk, az állomás 
meg az ipari létesítmények is távolabbra estek tőlünk. Csak akkor kez-
dett forróra fordulni a helyzet, amikor a város fölé emelkedő dombokra a 
németek légelhárító ágyukat telepítettek. A félelmes morgással közelítő 
bombázó gépeket kezdték lőni. S ha egy gépet eltaláltak, rakományától 
szabadulni akart a pilóta és hullt a bomba oda is, ahol nem volt célpont. 
Ekkor tapasztaltam először azt, hogy milyen is a „jaj, Istenem” keresztény-
ség. A légiriadókor, hangos istenkáromlással foglalta el mindenki a he-
lyét. Itt tanultam meg azt, amit „káromkodás-tanból” tudok. Amikor jönni 
kezdtek a repülők és dörögni az ágyúk, egyre hangosabban imádkozta az 
egész légópince a Mi Atyánkat, meg katolikus város lévén, az Úr angyalát. 
Amikor közel potyogtak a bombák, mindenki buzgón imádkozott ahhoz az 
Istenhez, akit korábban káromolt. De ez a hirtelen megtérés rögtön elma-
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radt, amikor elmentek a gépek és lefújták a légiriadót. Maradt minden a 
régiben, a rosszkedvű emberek folytatták a káromkodást.

A hit úgy kopik el igazán, ha Isten csak utolsó mentsvár, vészkijárat 
lesz csupán. Nem pedig feltétlen bizalom abban, aki az életünk Ura, ha-
nem egy nagy irracionális erő, amit ha muszáj, igénybe lehet venni. Ezt 
a hitfogalmat nem az ateisták találták ki, hanem mi keresztények. Mivel a 
Biblia hitre hívó szavát racionalizálni szerettük volna, megfeledkeztünk ar-
ról, hogy nem nekünk kell bölcsen tervezett elképzeléseink rabszolgájává 
felfogadni Istent, hanem nekünk kell az Ő útján járni. 

Prédikáltunk és prédikálunk ma is arról, hogy Ő a bölcsesség és a 
szeretet Istene, közben gyűlöletből egymást öljük, pusztítjuk. Mind a két 
világháborúban a keresztény egyházak egymás ellen áldották meg fegy-
vereiket. Így az egyházak lettek a világháborúk morális vesztesei. De az 
egymás ellen folytatott hidegháború feltalálói is mi vagyunk. Úgy tűnik, 
hogy Jézus hiába tanította nekünk a Hegyi beszédben az ellenség-sze-
retet parancsát. Ma is megáldjuk egymás ellen a fegyvereket, legfeljebb 
ügyes teológiai indoklással tesszük elfogadhatóvá bűnös ösztöneinket. 
Így lesz kábítószerré, ópiummá a vallás. 

A felvilágosodás három nagyszerű elvet tűzött zászlójára: a szabadsá-
got, a testvériséget és az egyenlőséget. Mindhárom bibliai alapelv. Isten 
szabadnak, egyenlőnek, testvérnek teremtett minket. Mi, emberek mind-
háromból rettentő bálványt alkottunk éppen úgy, mint az Isten teremtette 
fából, állatokból vagy égitestekből. 

A testvériségből lettek a különböző nacionalista irányzatok, meg a 
fasizmus hamis vallása. Hamis tanítói és hamis prófétái Istennek kijáró 
hamis tiszteletet követelnek maguknak, és bálvánnyá emelik a vérségi 
kötelékeket. A szeretet helyett megalkotják a gyűlölet vallását, arra hivat-
kozva, hogy a szeretet csak a gyengék és ostobák erénye. 

A kommunizmus az egyenlőség vallását akarta megalkotni. Hamis 
tanításának az volt az alapja, hogy minden rossznak a magántulajdon 
az alapja, és nem az önzés. Azt hirdette, hogy ha megváltoznak a tulaj-
donviszonyok, ha a külső körülményeket erőszakos eszközökkel mássá 
tesszük, az emberek is megváltoznak. Ez lett a gyűlölet vallásának másik 
felekezete. 
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A harmadik eszme a szabadság volt, amit a fogyasztói társadalomnak 
álcázott kapitalizmus tűzött zászlajára. Ebben a hamis vallásban az ide-
ológiák és eszmék helyett a pénz lett a bálvány, az igazi értékeink helyét 
a látszat csillogás foglalta el. Árucikk lett minden, a kultúra, a művészet 
éppen úgy, mint a vallás. A mi korunkról prófétálta Jézus: „amikor eljön az 
Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18:8) Hiedel-
mekben ma sincs hiányunk, csak az Istenbe vetett 
bizodalmunk hiányzik, ami képessé tesz arra, hogy 
a gyűlölet és a szeretetlenség világában emberek 
maradjunk az embertelenségben. 

Mivel Istentől kapott örökségünkkel többszörö-
sen visszaéltünk, maradt-e még esélyünk arra, hogy 
visszataláljunk a régi hithez, aminek emberségün-
ket, európai kultúránk alapjait köszönhetjük? 

A világ mai állapotát, mint posztmodern kort írhat-
juk le. A második világháború utáni kor még nagyobb 
morális válságot hozott a világba. Hankiss Elemér 
egyik tanulmányában ezt így jellemzi: „Az élet értel-
me…összezsugorodik, összepréselődik egy…rövid, arasznyi emberi lét-
be. Ennek a létnek és értelemnek nincs múltja és jövője. Csak jelene van. 
S, a jelen is csak egy pillanat. Ma civilizációnk meghatározó jellemvonása 
ez: a múlttal és a jövővel szemben felértékelődött benne a jelen, a jelen 
pillanat. A történelem, az univerzum, a társadalom egyetlen pontba, az 
egyénbe, az emberi személyiségbe zsugorodik, sűrűsödik bele. HIC ET 
NUNC! ITT ÉS MOST! – ez lehetne mai civilizációnk jelmondata, emb-
lémája. Egy transzcendencia nélküli emberiség emblémája…Az ember 
mint fogyasztó, kötelességének tekinti az élvezet átélését, mint az élvezet 
és kielégülés valamiféle vállalkozását…Ez…a jelek és tárgyak intenzív 
használatát és az élvezet minden lehetséges forrásának kimerítését je-
lenti.” (Élet és halál a bulvár sajtóban. Szempontok a fogyasztói civilizáció 
jellemzéséhez. In. Gombár Csaba – Volosin Hédi (szerk.): A kérdéses ci-
vilizáció. Bp. Helikon-Korridor 2000. 179. 

Ha az ember egy nagy ősrobbanás végterméke, akkor elveszik a 
jövő és értelmetlen, személytelen lesz a múlt. Csak a tűnékeny jelen 
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marad. Ha kimarad a másik élete az életemből, értelmetlen lesz az 
enyém is. Ha az ember a fogyasztásért van, az élvezetek átéléséért, 
akkor a lét marad értelmetlen. Mert ha felettünk üres az ég, ha eltűnik a 
remény, ha elfelejtjük, hogy a múlt az nem mögöttünk van, hanem azon 
állunk, akkor az élvezet is élvezhetetlenné torzul, unalommá, megszokott 
teherré. 

Így tűnik el a hit, ami a jövőt jelenné teszi, hiszen lényege „a remélt 
dolgokban való bizalom” (Zsid 11:1), és így süllyed a múlt a feledés ten-
gerébe. 

Hit nélkül pedig, ha lehet is talán, de nem érdemes élni.
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Miért gyengülnek meg a közösségek?

Az egyházat nem a szervezete határozza meg, 
hanem tagjainak életközössége.

Jézus nem organizációt hozott létre, hanem egy élő organizmust. Ezért 
az egyházat nem a szervezete határozza meg, hanem tagjainak életkö-
zössége. Az organizáció alá és fölé rendelésen alapszik. Vannak vezetők 
és vezetettek, parancsolók és engedelmesek, urak és szolgák. 

Így gondolta el az egyházat a Zebedeus fiainak édesanyja, amikor azt
kérte, hogy két fia álljon Jézus királyi trónjának két oldalán. A többi ta-
nítvány rosszallása miatt támadt feszültségben Jézus magához hívta a 
tizenkettőt és így tanította őket: „Tudjátok, hogy a népek fejedelmei ural-
kodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így 
legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, 
és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az 
Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20:25-28).    

Jézus modellje az organizmus. Ezt Pál a test egymást segítő mecha-
nizmusával szemlélteti. A kéz nem több, mint a láb, a szem sem több, mint 
a fül. Minden tag képessége a másikat egészíti ki. A fogyasztói társadalom 
ember-ideálja, a tömeg ember, akit könnyen lehet manipulálni. Fontos, 
hogy lehetőleg ne lássa át a társadalmi folyamatokat. Ne gondolkozzon, 
csak higgyen, de nem Jézus Krisztusban, hanem szervezetekben, ho-
roszkópokban, hamis vallásokban, politikusokban és soha meg nem va-
lósuló ideákban.  

Krisztus testének meggyengülése ott kezdődik, amikor a test tagjainak 
egymást kiegészítő, építő szimbiózisát felváltja a diktatórikus, manipulált 
vezetés. Jézus nem volt anarchista és nem volt diktátor. Ő az élet ura volt, 
aki mindig tisztelte az emberek személyes döntését. Ő nem hitet diktál, 
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hanem hitre vezet. Beépít a maga testébe, ahol nem az uralom eszköze 
az evangélium, hanem a szolgálat lehetősége.   

Mivel az ezerarcú szeretet hiányában élünk, 
vagyis hiányzik életünkből a Lélek gyümölcse (Gal 
5:22), állítólagos karizmákkal próbáljuk pótolni a jó-
zan gyümölcsözés hiányát, csakhogy így nem lehet 
pótolni a szeretetet. Egyetlen különleges lelki képes-
ség sem ér semmit a gyümölcsöző szeretet nélkül, 
hiszen a szeretet képes megoldani, meggyógyítani 
a bűn által tönkretett közösségi kapcsolatainkat. 

A szeretet nem egyszerűen egy múló érzés, vagy hangulat, hanem 
Krisztus testének egészsége. A Szentlélek gyümölcsözővé, vagyis mások 
és a világ hasznára kamatozóvá akarja tenni bennünk a szeretetet. Ép-
pen ezért a felülről kapott szeretet megvalósítására, vagy úgy is mondhat-
nánk, hogy társadalmi hasznosítására adja Isten a lelki ajándékokat. Így 
lesz élővé és valóságossá a szeretet közöttünk. A Szentlélek munkájának 
megértése nélkül nincsen egység, nincs keresztény bizonyságtétel. Az 
egyház meggyengül, haldokolni kezd.

A lelki ajándék több, mint a gyülekezet tagjainak adott különböző ké-
pességek sora. A lényeg nem a szokatlanságában, nem az ajándékok 
különlegességében van, hanem abban, hogy ez az élő gyülekezetnek, 
Krisztus testének elengedhetetlenül fontos tevékenységére ad felhatal-
mazást. A kegyelmi ajándékok rendjét a gyülekezetben csak az érti meg, 
akit belső emberében meggyőzött a Szentlélek. Nem a forma, hanem a 
belső tartalom a fontos. 

A pogány vallásokban is létezik olyan jelenség, hogy egy ember az 
érzelmeinek felfokozódása révén megváltozott tudatállapotba jut és a 
normálistól eltérő, félig önkívületi állapotba kerülve extatikus jelenségeket 
produkál. Ebben viszont nem Isten nyilatkozik meg.

Isten az ő népét úgy akarja önmagában eggyé tenni, hogy sokoldalú 
erővel gazdagítja a közösséget. Ez a sokoldalúság nem anarchiát, ha-
nem rendet teremt a gyülekezetben. Az egyházat nem a diktatórikus felső 
irányítás jellemzi, hanem a gyümölcsöző, önkéntes, a Lélek irányította 
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sokoldalúság. Ahol a szeretetnek ezt a közösségét felváltja a diktatúra, 
ott széttörik az egyház egysége. Krisztus teste ott van, ahol nyilvánva-
ló lesz, hogy „a Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, 
hogy használjon vele” (1Kor 12:7). 

A gyülekezet egysége nem az egyházszervezet egysége, hanem nö-
vekvő, a Krisztus teljességre törekvő testté, amelyet nem tud mindenfé-
le tanítás ide-oda sodorni, mivel a szeretetben, a 
Szentlélek gyümölcsében erős. Így egészséges az 
egyház.

Isten rendje a harmónia. Csak az tekinthető a 
gyülekezetben lelki ajándéknak, ami építi a közös-
séget, erősíti a Krisztus testét. Isten nem „szólistá-
kat” keres, hanem olyan szolgákat, akik készek a 
másikért szolgálni Jézus Krisztus irányítása alatt, 
hiszen Ő a fej.               

Testté nem egyéni képességeink tesznek, hanem a Krisztushoz való 
tartozásunk. Isten egy olyan közösséget kíván Szentlelke által létrehozni, 
amelyben a kölcsönös szolgálat értékrendje uralkodik, nem pedig az üres 
látszat. Minden tag abban találja meg létének értelmét, hogy rá is szüksé-
ge van az egészséges testnek, és amit tud, azt a test egészéért – és nem 
önmagáért – tudja. 

A test, különböző tagokból áll, de a tagok csak együtt, egymásra utal-
va, egymást kiegészítve adják a testet. Ezért fontos a test minden része. 
Ennek a mintájára kell minden kegyelmi ajándéknak megtalálni a helyét a 
gyülekezetben. Isten nem ad értelmetlen, tartalmatlan csodajeleket, csak 
azzal ajándékoz meg, ami termi a Lélek gyümölcsét, a szeretetet. Nem 
a Szentlélektől van az uralkodás „ajándéka”, mert ő szolgálatra hívott el 
bennünket, és életével is a szolgálatra tanította a rangkórságban szenve-
dő tanítványait.

A szolgálat minden pici eleme fontos, de a megbízatási körünk nem 
egyforma, mert a test egészséges működéséhez különböző feladatkörö-
ket kell betölteni. Ez nyilvánvaló volt a gyülekezet előtt. Isten segítette 
ezekben népét, de nem arra kellett törekedni, hogy minél látványosabb 

A kegyelmi 
ajándékok rendjét 
a gyülekezetben 
csak az érti meg, 
akit belső 
emberében 
meggyőzött 
a Szentlélek. 
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legyen ez az ajándék, hanem, hogy a haszon a gyülekezet javára és ál-
dására legyen. 

A karizmatikus káosz akkor áll be, amikor a Lélek gyümölcse nélkül 
akarjuk a Lélek ajándékait kamatoztatni. Ekkor Isten közösséget, egysé-
get, harmóniát termő Szentlelke helyett, idegen erők uralkodnak a gyüle-
kezetben. Lelki képességeink sátáni erők szolgálatában állnak. 

Mivel ma keveset tanítunk érvényesen és mélyen a Szentlélek mun-
kájáról, sokan a krisztusi szeretet hiányában elveszítik talpuk alól a talajt. 
Lehet, hogy a szeretet érzelmi oldala bennük rajongássá fajul, de a szere-
tet fegyelméről, közösségépítő hatalmáról mit sem tudnak.
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Miért halnak meg az egyházak?

Ha az egyház csak a hagyományaiból akar élni és elveszíti azt a képes-
ségét, hogy só és világító szövétnek legyen - holt szervezetté válik.

Ami él, az meg is halhat. Az egyház halála, életjelenségeinek meg-
szűnése. Az élni, hinni akaró emberek egy ilyen közösségből szükség-
szerűen menekülnek. Az új egyházak mindig a régiekből születnek. Ezért 
az újak megértéséhez hozzátartozik a régi egyház hibáinak, betegsége-
inek, haldoklásának a feltárása is. Tanulnunk kell sorsukból. Még ma is 
hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az új vallási mozgalmak néhány 
okvetetlenkedő ember lázadásából alakulnak ki, pedig az igazi ok, ami 
ezeket az új felekezeteket útnak indítja: a régi egyház betegsége, eltérése 
az ősi alapoktól. 

Természetesen téveszmék nyomán is létrejöhetnek új vallási mozgal-
mak. Lehet, hogy egy tehetséges, önmagát karizmatikus ajándékokkal 
felruházottnak valló ember okvetetlensége indít el egy új vallási mozgal-
mat. Az ilyen mozgalom – lényegében egygenerációs. A megbotránkozot-
tak generációja hamarosan kihal, és a különállás oka elenyészik. Az ilyen 
vallásos mozgalmakból hiányzik az a felismerés, hogy mi a gyógyszere 
a mai ember hitbeli válságának. A sérelmek hangoztatásával nem lehet 
a mai ember mai problémáira választ adni. Ezek a vallási mozgalmak 
hamar elhalnak. Kárt okoznak Krisztus ügyének, mert nyomában lelkileg 
halódó, kiábrándult emberek maradnak. De ebben az esetben is az a fela-
data az egyháznak, hogy megvizsgálja: hol van a hiba? Miért nem tudjuk 
érvényesen megfogalmazni a mai ember mai problémáira Isten Igéjének 
válaszát? Miért is törik meg köztünk a szeretet? 

Az emberek elhagyják a süllyedő hajót. Nem hitet váltanak, hanem 
azt kezdik hinni, amit vallanak. Ha nem Krisztusra és a Bibliára alapoz-
nak, könnyen meg lehet csalni őket. Keresik azt a helyet, ahol szabadon 
megvallhatják, amit hisznek, ahol módjuk és lehetőségük nyílik a szolgá-
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latra. De ez csak akkor vezet eredményre, ha mindez a Szentírás mércéje 
alapján történik. Csak ez leplezi le a gyakran előbukkanó manipulációs 
szándékot, ami az anyagi, társadalmi érdeket a vallások színes papírjába 
csomagolja. De az is a kereszténység elgyengülésének válságjele, hogy 
gomba-módra szaporodnak az ilyen ál-vallások, amik mögött nincs sem-
miféle reformfelismerés, csak az üres tiltakozás, vagy a sanda haszon-   
szerzés az indító ok.

Ha egy egyház haldokolni kezd, megjelennek körülötte ezek az útkere-
ső, vagy csak csupán a tiltakozást kihasználó, haszonleső mozgalmak. A 
megkopott hittel megnő a vallási zűrzavar. Ezeknek a mozgalmaknak jót 
tesz az üldözés, az adminisztratív elnyomás, hiszen ez mártírkoszorút fon 
még az egyébként dicstelen és értelmetlen vallásfelekezetek homlokára 
is. Azt gondolhatják az emberek, hogy az igazságért szenvednek, pedig 

csak egy adminisztratívan gondolkodó értelmet-
lenség áldozatai – vagy talán haszonélvezői. Ezért 
egyházszervezeti, politikai, vagy hatalmi eszkö-
zökkel nem lehet ezeket a mozgalmakat elfojtani, 
megszüntetni. 

Tanulni kell tőlük, és a Biblia alapján felismert 
eredményeiket be kell építenünk az egyház életé-
be, szolgálatába. Ez a különös tanulási folyamat a 
reformáció, ami nem más, mint visszakanyarodás 
a régi alapokhoz úgy, hogy a mai élet égető problé-
máira megkeressük Isten Igéjéből a mai feleletet.

Ha ez a tanulási folyamat ellehetetlenül egy 
közösségben, beáll a haldoklás. A tegnapi hit, a 
tegnapi győzelem nem elég. Ha az egyház csak 
a hagyományaiból akar élni és elveszíti azt a ké-

pességét, hogy só és világító szövétnek legyen, holt szervezetté válik. 
Meghal. 

A mai kereszténység igazi baja az, hogy sok ilyen halódó, látszattevé-
kenységet folytató „egyház” van, ami már nem anya - mert nem szül új fia-
kat -, nem szent - mert nem kötelezi el magát egyedül Jézus Krisztusnak, 
és nem egyház - mert nem a fej irányítása alatt élő test.   

A mai kereszténység 
igazi baja az, 
hogy sok halódó, 
látszattevékenységet 
folytató „egyház” van, 
ami már nem anya 
– mert nem szül új 
fiakat, nem szent,
- mert nem kötelezi el 
magát egyedül Jézus 
Krisztusnak, és nem 
egyház, - mert nem 
a fej irányítása alatt 
élő test.   
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Miért hódolunk más vallások előtt?

A Biblia egyre kevésbé győz meg minket arról, hogy nem jó, 
amit teszünk, másféleképpen kellene járnunk.

Hetedik alkalommal járt hazánkban „Őszentsége” a XIV. Dalai Láma, 
polgári nevén Tendzin Gyacó, Tibet kommunisták által elűzött vallási ural-
kodója. Néhány órányi magyarországi látogatásának eseményeiről a la-
pok beszámoltak. Két napon át – délelőtt és délután – a zsúfolásig megtelt 
Papp László Stadionban tanította az embereket a békére és a toleranci-
ára, meg arra, hogy a boldogságnak az az alapja, hogy egymást elfogad-
juk. Valaha ezt mi keresztények megtanultuk Jézustól, csak mára „kiment 
a divatból”. Látogatást tett az Országházban, a Felsőház termeiben fo-
gadták a parlamenti képviselők. Itt húsz perces beszédet mondott. Sajtó-
tájékoztatót tartott, ahol ügyesen azzal borzolta fel a kedélyeket, hogy ki-
jelentette: „marxista vagyok, de elvetem a leninizmust és a sztálinizmust”.  
„Megemlítette, hogy a nyugati világ zsidó-keresztény gyökerű (mi lassan 
elfeledjük), és maga is azt tanítja, mindenkinek jobb, ha megmarad régi 
hiténél, ám rengeteg ember közül mindig van egy-egy, akinek számára a 
buddhista gondolkodás elfogadható” (Magyar Nemzet, 2010. szept. 21.). 

Azt üzente a magyaroknak, hogy legyenek optimisták és dolgozzanak 
keményen. Ez is megszívlelendő. Budapest díszpolgárává választották. 
Találkozott Tőkés Lászlóval az Európai Parlament alelnökével is.

Mindezek a szép és igaz alapelvek örök emberi igazságok, a Bibliából 
is jól tudható. Mégis a szakadó esőben ezrek és ezrek álltak sorba a Papp 
László Stadion jegypénztárai előtt, hogy bejussanak a Láma tanításaira, 
hogy áldását el ne mulasszák. Miért? Miért a Lámától kell újra tanulnunk 
a kereszténység ősi alapigazságait, amit Jézus a Hegyi Beszédben elénk 
tárt, amit mindenféle keresztény felekezet egyre kisebb sikerrel prédikál 
a szószékeiről? 

A kereszténység nem tannak, eszmerendszernek, elméleti igazságok, 
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misztikus titkok hirdetésének indult, hanem egy olyan életformának, ami 
Isten teremtési rendjének megfelel. Jézus egy, az önzéssel, minden bűn 
gyökerével szembenálló értékrendet hagyott ránk örökül, ami uralkodás 
helyett szolgálni akar a másiknak. Mi ebből filozófiát, teológiát, dogmákat,
ideológiákat gyártottunk, hogy az uralkodást szolgálatnak lehessen álcáz-
ni. Jézus tanításából valláspótlékként működő ideológiák lettek, hamis 
politikai hitek, amivel a gyakorlati kereszténységet szeretnénk pótolni. A 
Lámának kell jönni, hogy emlékeztessen a régen tudottra, mert a mani-
pulációs eszmerendszerek annyira eltakarták a jézusi alapot, hogy egy 
magát kereszténynek valló ember nem is emlék-
szik már rá.

A gyakorlati szeretet által munkálkodó hitet (Gal 
5:6) a tudással akarjuk pótolni. Nem az a keresz-
tény, aki Krisztust követi a mindennapokban, ha-
nem az, aki tudja a vallás alapelveit. Ezt gyakor-
latban ugyan nem követi, csak azt hiszi el, amit a 
maga számára hasznosnak gondol. A maga mód-
ján vallásos, ahogyan ezt ma sokszor mondják. Ez 
az ember csak akkor akar hinni, ha egzisztenciálisan szorult helyzetbe 
kerül, Isten csak akkor kell, ha valamiben elérte a rendelkezésére álló em-
beri lehetőségek határát. Így a hit az ész vészkijárata lesz csupán. Jézust 
mi már nem akarjuk követni, csak megidézni bizonyítékul. Szeretnénk, 
ha vitatkozásainkban ő lenne a végső, megdönthetetlen érv, amit min-
denkinek tiszteletben kell tartani. Jézust olyan csoda valakinek képzeljük, 
aki hasonlít egy végtelen hatalmú bankigazgatóhoz, akinek módjában áll 
minden óhajunkat kielégíteni, ha kellő formában kérjük azt. Létezésének 
az az igazolója, hogy minden elképzelésünket célba segíti.Ha csalódunk, 
akkor a „hit-piacon” más elképzelések, hiedelmek után nézünk. A Biblia 
egyre kevésbé győz meg minket arról, hogy nem jó amit teszünk, másfé-
leképpen kellene járnunk. Úgy érezzük, hogy Jézus egyre kevésbé hallgat 
ránk. Így alakult ki az egyre szélesebb körben terjedő „plázavallásosság”. 
Kimegyek az eszmék piacára. Innen is veszek egy kicsit, meg onnan is. 
A fő az, hogy tetszetős legyen az „áru” - no meg olcsó. Ne kelljen sokat 
feladni abból, ami nekem jó. Ezért, menjünk el a stadionba a Láma nagy, 
kirakodó vásárára.

Jézus tanításából 
valláspótlékként 
működő ideológiák 
lettek, hamis 
politikai hitek, 
amivel a gyakorlati 
kereszténységet 
szeretnénk pótolni.
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Ezt a jelenséget M. Beniker a jeles német református teológus „esz-
perantó vallásosságnak” nevezi, ami a mai európai embernek azt a törek-
vését jelzi, hogy különböző vallásokból, ezoterikus nézetekből olyan hitet 
akar összetákolni, amiben az „én” a legnagyobb tekintély. (M. Beniker: 
Christliche Spiritualität. im. H. Krech/U.Hahn (hg) Luterische Spiritualität 
– lebendige Glaube in Alttag, Hannover, 2006, 46). 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a mai „vallásos” ember szívesen hódol 
az ezoterikus nézetek divatjának, mert ennek nincs gyakorlati következ-
ménye. Ez a vallásosság nem gyógyulást akar, hanem fájdalommentes 
életet. Használni akarja a vallást és nem követni. A maga képére és ha-
sonlatosságára akarja alakítani Jézust is, de hinni, Isten akaratának enge-
delmeskedni nem akar. Nem vállalja Jézus útját. Az evangélium egyszerű 
és gyakorlati tanításai helyett keres csoda-tanítókat, akiknek szép és tet-
szetős tanításait be tudja építeni kockázat nélkül, egyéni elképzeléseinek 
kártyavárába. Ezeknek a hiteknek (vagyis hiedelmeknek) az az előnye, 
hogy korábbi nézeteink feladása nélkül lehet őket helyeselni, csodálni. 

Erre jó a nagytekintélyű Dalai Láma, vagy egy-egy 
„vallási megasztár”, akiket misztikus aurával lehet 
koszorúzni mindenféle következmény nélkül.

A mai ember a mindent szabványosítani akaró 
fogyasztói társadalom lélekölő terhei elől szívesen 
menekül valami misztikusba, elvontba. Mivel egy 
falu lett a világ, ez elől a nyomasztó egyformaság 
elől jó egérútnak látszanak a keleti vallások misz-
tikus tanításai. Hiányos ismereteink miatt jó mene-
déknek tűnnek kevésbé érthető tanításaik. Diva-
tos menedékek ezek a kereszténység egyszerű, 
gyakorlati engedelmességet kívánó tanításai elől. 
Könnyebb divatos filozófiákról vitatkozni, egy-egy

alig ismert keleti vallás furcsaságai előtt hódolni, mint életet változtatni, 
gyűlölet helyett szeretni.

Ezért hát a régi Ige elavultnak tűnik a gyorsan változó „trendi” világban. 
Új izgalmakra, élményekre van szükségünk. A nem követett, az életünk-
ben soha meg nem valósuló evangélium nem old meg semmit, hitelét 

A mindennapi köte-
lességünk örömteli 
teljesítése mutatja 
meg, hogy mennyit 
ér a hitünk. 
Tanúskodni nem 
elméletekről kell 
szóban, vagy írásban, 
hanem Krisztust 
követő életünk 
szavaink 
aranyfedezete. 
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veszített filozófiává torzul ajkunkon. A mindennapi kötelességünk öröm-
teli teljesítése mutatja meg, hogy mennyit ér a hitünk. Tanúskodni nem 
elméletekről kell szóban, vagy írásban, hanem Krisztust követő életünk 
szavaink aranyfedezete. 

A Láma tiszteletre méltó ember, mert elvei szerint él. De nem hódolni 
kell előtte, csodálva mondásait. Gyakorlati életünkben kell Jézust követni, 
mert üdvösségünk nem a hitelveink elfogadásán, hanem Jézus gyakorlati 
követésén múlik. 

A Láma látogatása alkalmával egy kis szabadegyházi gyülekezet az 
evangéliumok zsebméretű füzetecskéiből 8000 példányt osztott ki. Egy 
magyarul jól beszélő mongol fiatalember, aki a szertartás részeként „a
tisztító víz” osztásánál segédkezett, kapott egy evangéliumot és az egyik 
keresztény fiatallal megismerkedett. Egy héttel később együtt olvasták
Máté evangéliumát. Úgy tűnik, rá az evangélium jobban hat, mint miránk? 
Vagy talán a bizonyságtevő áldozatos segíteni akarásában észrevett va-
lamit a krisztusi szeretet életformáló erejéből? A Láma jött, látott és úgy 
tűnt sikere volt. És mi hol voltunk? 
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Miért kell Jézusnak visszajönni?

Ha Jézus és az ő evangéliuma áll a központban, és mindnyájan őfeléje 
közeledünk, egymáshoz is közeledni fogunk, és reménykedni fogunk. 

Mit tanácsolhatnék ezután az olvasónak? Legfeljebb annyit, hogy ne 
új vallásfelekezeteket keressen, hanem új kapcsolatot Jézus Krisztussal. 
Istennek nem műkritikusokra, vagy bölcs filozófusokra, hanem követők-
re van szüksége. Nathan Söderblom, a 20. század egyik jeles uppsalai 
evangélikus érseke ezt egy találó képpel mondta el. Mi keresztények, 
egyházak és hitvalló emberek egy nagy-nagy körben állunk és azon vitat-
kozunk, hogy hogyan lehetne az egységet megteremteni. Próbáltuk már 
szép szóval meg főként erőszakkal, és mindig kudarcot vallottunk. Még 
azt sem tudtuk eldönteni, hogy jobbra vagy balra menjünk. Mit lehet tenni? 
Ha a jobboldali szomszédjaink felé közelítünk, a baloldaliaktól távolodunk, 
vagy fordítva. A megoldás egyszerű. Ha Jézus és az ő evangéliuma áll a 
központban, és mindnyájan ő feléje közeledünk, egymáshoz is közeledni 
fogunk, és reménykedni fogunk. A mai kereszténység reményvesztésé-
nek az az oka, hogy a ma is értünk cselekvő Jézus 
valósága elhalványult. Globális missziói tervekkel, 
világjobbító mozgalmak szervezésével, politikai 
kényszerintézkedésekkel nem lehet a világot meg-
menteni. 

 A kereszténység a komolyan vett, megélt re-
ménységtől gyógyul. Ahogyan nem valamiben, ha-
nem Valakiben hiszünk, ugyanúgy nem valamiben, 
hanem ebben a Valakiben reménykedünk. Ő nem-
csak azt ígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig (Mt 
28:20), hanem azt is megígérte, hogy amikor legnagyobb lesz az általunk, 
emberek által okozott nyomorúság, akkor fog visszatérni ítélni eleveneket 
és holtakat. 

Ha Jézus és az ő 
evangéliuma áll 
a központban, 
és mindnyájan 
Őfeléje közeledünk, 
egymáshoz is 
közeledni fogunk, és 
reménykedni fogunk.



MI É RT  VA N  A N N Y I F É L E  VA L L Á S?38

Amit a Biblia az ítéletről tanít az nem fenyegetés, hanem kegyelem. Jé-
zus nem azért jön, hogy büntessen -bár a büntetés a bűn köbetkezménye, 
ami szembeállít minket Istennel, a másik emberrel a teremtett világgal 
és önmagunkkal.  Jézus azért jön, hogy ebből az önellentmondásból, a 
bűn csapdájából kiszabadítson. Ő azt akarja, hogy azok legyünk, akiknek 
ő teremtett minket. A történelem igazolja, hogy a közmondást idézve – a 
pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Jézus ítélete szabadít. 
A természet világával, a másik emberrel, önmagunkkal és a vele való kö-
zösségre szabadít fel minket. Az ő ítélete a reménységünk. Benne kapunk 
választ minden „miértünkre”, mert ő az út, az igazság és az élet (Jn 14:6). 

A Biblia utolsó könyve, az Apokalipszis, mely nagyon sok értelmezője 
szerint a világ végének döbbenetes, nagy drámáját tárja elénk, befejező 
verseiben mégis vigasztal: 

„Én, Jézus, küldtem el angyalomat, 

hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. 

Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. 

A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” 

Aki csak hallja, az is mondja: „Jöjj! 

Aki szomjazik, jöjjön! 

Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” 

(Jel. 22:16-17). 

Jézus előre elmondta visszajövetelének jeleit, de nem azért, hogy 
ijesztgessen, hanem, hogy felelős döntésre indítson. A döntést Isten Lel-
ke munkálja bennünk, Krisztus teste „az” egyház, ami több, mint a feleke-
zetek összessége, és azért van, hogy ezt a jó hírt hirdesse bizonyságul 
minden népnek. 

A jó hír egy felszólító erejű hívás: Jöjj! Ennek a továbbadása mindnyá-
junk dolga. 

Ha ezt a könyvet végigolvasta a kedves olvasó, neki is feladata lett 
továbbmondani a hívást. Nagy érték minden ember számára az élet vize, 
melyet Jézus ingyen kínál. Elfogadjuk-e?


